Nota de Imprensa

Santander Totta é o patrocinador principal das
Conferências do Estoril


O Santander Totta é o patrocinador principal da 2ª edição das Conferências do
Estoril, que terão lugar entre os dias 4 e 6 de Maio, no Centro de Congressos do
Estoril.



Mohamed El Baradei, Nouriel Roubini, Gylfi Zoega, Dominique de Villepin, Francis
Fukuyama e Larry King são alguns dos oradores presentes.

Lisboa, 19 de Abril de 2011 – O Banco Santander Totta é o patrocinador principal da 2ª
edição das Conferências do Estoril, que irão realizar-se entre os dias 4 e 6 de Maio, no
Centro de Congressos do Estoril. Com o tema “Desafios Globais, Respostas Locais”, a
edição deste ano com a presença de reconhecidas personalidades, como o Prémio Nobel
da Paz Mohamed El Baradei, os economistas Nouriel Roubini e Gylfi Zoega, o professor
Francis Fukuyama, o ex-Primeiro Ministro Francês, Dominique de Villepin e o jornalista Larry
King.
As Conferências do Estoril têm como objectivo criar um pólo de reflexão e debate de nível
internacional sobre os desafios da globalização, afirmando o país como ponto de encontro
das mais reconhecidas personalidades, organizações, universidades, centros de pesquisa e
desenvolvimento, think thanks e organizações não governamentais.
Na conferência deste ano, marcarão presença mais de 30 especialistas de renome
internacional que debaterão temas actuais do processo de globalização, desde a
arquitectura da governação global, à crise financeira e às suas consequências, à segurança
humana e aos desafios colocados à governação local pelo impacto dos fenómenos da
globalização.
Durante o evento serão também apresentados os quatro livros finalistas do “Prémio Estoril
Book Prize 2011”, que distingue os livros que apresentem uma análise inovadora e abram
novas perspectivas sobre desafios globais. A literatura marcará também presença nestas
Conferências através da intervenção do escritor Mia Couto, que apresentará a sua
perspectiva sobre o que são hoje os principais desafios da segurança humana.
O Banco Santander Totta, enquanto banco global, pretende assim dar o seu apoio a um
evento de carácter internacional, que reúne em Portugal líderes mundiais de várias áreas
geográficas e científicas, e contribuir assim para a reflexão dos desafios actuais da
globalização.

